2) Zjednodušený test - Prověření jednotlivých fází výroby podle pravidel PSO
1) „čekPSO1“ Kontrola tiskových dat podle pravidel PDF/X-ready
Kontrola vhodnosti dodaných tiskových dat pro tisk.
Cena:

Na poptávku V závislosti na rozsahu kvalitě dodaných dat

2) Kontrola kvality tiskových dat a výroby tiskové formy podle pravidel PDF/X-ready
Kvalitu vaší vlastní výroby tiskových forem si můžete sami prověřit pomocí stránek
sdružení PDFX-ready na
http://www.pdfx-ready.ch/index.php?show=496
odkud si stáhnete tisková data pro testovací formu:
-

PDFX-ready Output-Testform V2.1 (PDF/X-1a CMYK+Spot) pro shodu s PDF/X-1a
nebo
PDFX-ready Output-Testform V3.0 (PDF/X-4 CMYK+Spot) pro shodu s PDF/X-4
Výsledky odešlete na PDF/X-ready a můžete pak získat certifikát PDFX-ready.

3) „čekPSO3“ Kontrola shody kvality tisku ofsetem s podmínkami ČSN ISO 12647-2
Kontrola se provádí na čtyřech po sobě jdoucích arších z výroby, obsahujících
kontrolní klín (Fogra/UGRA Medienkeil v.3.), vytištěný současně s aktuální zakázkou.
Kontrolní klín UGRA/Fogra Medienkeil v.3 je možné získat na:
www.ugra.ch/shop,
www.spolecnosttisku.cz (sleva pro členy Společnosti tisku 10%)
www.svyzpp.cz (sleva pro členy SPP 10%)
Cena :

na poptávku

(2 protokoly ke dvěma výtiskům)

4) „čekPSO4“ Kontrola shody kvality digit. nátisku s podmínkami ČSN ISO 12647-7
Kontrola se provádí na čtyřech arších kontrolního nátisku, obsahujících kontrolní klín
(Fogra/UGRA Medienkeil v.3.), vytištěný současně s aktuálním motivem.
Kontrolní klín UGRA/Fogra Medienkeil v.3 je možné získat na:
www.ugra.ch/shop,
www.spolecnosttisku.cz (sleva pro členy Společnosti tisku 10%)
www.svyzpp.cz (sleva pro členy SPP 10%)
Cena :

na poptávku

(2 protokoly ke dvěma výtiskům)

5) „čekPSO5“ Kontrola shody výtisku ofsetem (podle ČSN ISO 12647-2) a digitálního
nátisku (podle ČSN ISO 12647-7) z archů vyhodnocených pod body 3) a 4).
Cena :

na poptávku

(2 protokoly ke dvěma výtiskům)

6) „čekPSO6“ Kontrola shody parametrů dokončovacího knihařského zpracování podle
aktuálně platných ISO norem a směrnic
Cena:

Na poptávku V závislosti na rozsahu kvalitě dodaných vzorků

7) Dílčí optimalizaci technologie ofsetového tisku podle ČSN ISO 12647-2
Cena:

Na poptávku V závislosti na aktuálním stavu připravenosti

Pro zaslání cenové nabídky nás kontaktujte vyplněním kontaktního formuláře http://
www.paseka5p.com/kontakt

